Lijst Harry Bakker

Gezond wonen in Drimmelen. Moet kunnen!
Voor de 5e keer presenteert de Lijst Harry Bakker haar verkiezingsprogramma voor de komende periode.
Met trots en vol verwachting, want bij de vorige verkiezingen behaalden wij een mooi resultaat met 8 raadsleden. Ons programma “Investeren in Drimmelen” was de basis voor het coalitieakkoord “Samen investeren
in Drimmelen” en met 2 wethouders (Jan-Willem Stoop, Janus Oomen zaliger en Harry Bakker) hebben we
het prima gedaan! Ondersteund door een bestuur en fractie met burgerleden hebben we veel bereikt en een
klein gedeelte staat al gepland. Van kunstgrasvelden tot speelbossen, van subsidies “Samen aan de Slag” tot
toegankelijkheid, van Goederenbank tot zwemles en van wegonderhoud tot groenbeplanting. Zomaar een
greep uit de vele resultaten die we samen met onze coalitiepartners hebben bereikt. En dit alles met zo laag
mogelijke tarieven, zo veel mogelijk dienstverlening en door zo veel mogelijk u daarbij te betrekken. Want
de Lijst HB doet het voor U! Daarom zijn wij aanwezig bij vele evenementen, wedstrijden en gebeurtenissen.
Gevraagd en ongevraagd, altijd bereid tot een (geldelijke) bijdrage maar vooral vanuit een betrokkenheid tot
de mensen, de verenigingen, de ondernemers en organisatoren. Ook vragen we vaak om uw mening bij bijv.
Bruisend Made en bij ‘Wat te doen met 1 miljoen’? Bij het Engels ontbijt in december 2017 hebben we onze
toekomstvisie besproken en alle inwoners van gemeente Drimmelen uitgenodigd. Met een mooie opkomst en
prima feedback als resultaat.
Wij hebben ook geleerd van de afgelopen periode. We trekken ons de mindere zaken aan en gaan vol voor de
zaken die beter kunnen. Wat willen de inwoners van Drimmelen van de gemeente en hoe kunnen wij er voor
zorgen dat de ambtenaren en het bestuur dit kunnen leveren vanuit een transparante en dienstverlenende
houding? De focus van de Lijst Harry Bakker in de komende tijd zal liggen bij het gezond wonen in Drimmelen. En dan niet alleen financieel gezond, maar ook fysiek. Dus in een passende woning in een groene omgeving met gezonde lucht, een veilige omgeving met voldoende voorzieningen. Met verenigingen en organisaties die er zijn voor de buurt, de (oudere) mensen die de nodige zorg krijgen en de jeugd die naar school gaat
en zich met plezier voorbereidt op de toekomst. De gemeente faciliteert en zorgt voor een schone en veilige
omgeving, begrijpt wat de inwoners en bedrijven willen en helpt waar nodig. Ook bij mindere omstandigheden als werkeloosheid of ziekte. Daarom de slogan Gezond wonen in Drimmelen met als opdracht: Moet
kunnen!
Help ons om dit te realiseren voor u, kom daarom op woensdag 21 maart stemmen op Lijst 1
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Gebruikte afkortingen:
AED		
Automatische Externe Defibrillator
BOA		Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BND		Bedrijvennetwerk Drimmelen
OZB		Onroerende zaakbelasting
SAM		
Samen Actief Made
SWO		
Stichting Welzijn & Ondersteuning
VAB beleid
Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing
VIP		Vrijwilligers Informatiepunt
VPD		
Vrijetijds Platform Drimmelen
WLZ indicatie Wet Langdurige Zorg indicatie
ZLTO		
Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie (afdeling Drimmelen)

De Lijst Harry Bakker houdt vast aan de basisbegrippen Duidelijk, Open en Eerlijk.
Onze mensen staan daarvoor en gezamenlijk gaan wij ervoor.
In het verleden, nu en in de toekomst.
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2. De 10 speerpunten van de Lijst Harry Bakker
1. Onze gemeente Drimmelen wordt veiliger
		
Aan veiligheid moet op alle fronten gewerkt worden. De bestrijding van criminaliteit, 		
		
overlast in de openbare ruimte en een goede verkeersveiligheid zijn belangrijk. Wij willen 		
		
gescheiden fietspaden op de hoofdwegen binnen de bebouwde kom en bij geen gescheiden
		
fietspaden gaan we kijken of de maximumsnelheid naar 30 km/uur kan.
		
Extra aandacht moet er zijn voor scholen/zebrapaden. Vrachtverkeer wat niets in de dorpen te
		
zoeken heeft moet worden geweerd.
2. Aantrekkelijke en schone openbare ruimte
		
De kwaliteit van de openbare ruimte speelt bij de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze
		
dorpen en buitengebied een belangrijke rol. In een dialoog met u (via toegankelijke website
		
met goede informatie) gaan we de kwaliteit van de openbare ruimte (onze gemeenschappelijke
		
tuin) vergroten. Een gezonde leefomgeving en veilige wegen zijn hierbij belangrijk.
3. Goede zorg waarbij de mens centraal staat
		
Als mensen echt zorg nodig hebben moet deze geleverd worden en de kwaliteit moet goed
		
zijn. De mens en de zorgbehoefte vormen het uitgangspunt en niet de interne processen. Door
		
samenwerking, maar wel via 1 contactpersoon en een integrale benadering moet de kwaliteit
		
van de zorg omhoog. Zorg wordt geleverd vanuit de wijk, dichtbij onze medemens. Er wordt
		
meer geïnvesteerd in preventie: juiste voeding, goede beweging en het trainen van de geest
		
kan veel gezondheidsproblemen voorkomen. Aandacht voor (jonge) mantelzorgers!
4. Bouw van meer dan 100 woningen per jaar
		
We bouwen in ieder dorp woningen voor alle doelgroepen (senioren, starters, huurders).
		
De woningen zijn duurzaam, aardgas loos en toegankelijk, ook financieel. Het splitsen van
		
bestaande woningen wordt makkelijker aangezien er te veel grote en te weinig kleinere
		
woningen zijn. Procedures worden makkelijker vooruitlopend op de Omgevingswet (kijken
		
wat er wel kan).
5. Aanleg van een bos
		
Bossen zorgen voor schone lucht en voor ontspanning en recreatie. Wij willen een
		
herinneringenbos aanleggen samen met onze inwoners zodat het bos niet alleen de longen
		
vormt, maar ook een hart heeft. Uit het onderzoek van ons AIRbezenproject (luchtkwaliteit
		
meten met aardbeienplantjes in alle plekken van de gemeente) blijkt dat er nabij wegen
		
een hogere concentratie (verkeer gerelateerd) fijn stof is. Dit is slecht voor de gezonde lucht
		
die we allemaal willen inademen en zeker voor de mensen die iets minder gezond zijn. Schone
		
lucht in heel onze gemeente zorgt er voor dat we langer leven!
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6. Gezondheid, geluk en gezelligheid
		
De meeste mensen vinden gezondheid en geluk het belangrijkste in hun leven.
		
Hier moeten we in investeren als gemeente. De gezondheid krijgt een impuls, we gaan werken
		
aan het nieuwe thema geluk voor onze inwoners. Ons beleid moet bijdragen aan uw geluk 		
		
en meer gezelligheid. Denk hierbij ook aan ondersteuning in mindere tijden (armoede 		
		
tegengaan en tijdige, brede schuldhulpverlening plus mensen die willen werken ook 		
		faciliteren).
7. Hart voor verenigingen, vrijwilligers en evenementen
		
De verenigingen, vrijwilligers en evenementen zijn onmisbaar en essentieel voor de 		
		
leefbaarheid van onze dorpen. We blijven verenigingen en vrijwilligers actief ondersteunen en
		
het organiseren van evenementen moet gemakkelijker worden. Er komt een nieuw breed
		
investeringsfonds (Samen aan de Slag 2.0); ook voor kunst, toneel en muziek in de klas.
8. Betere dienstverlening en 1 loket
		
Bij de dienstverlening staat de klant (zowel burger als bedrijf) centraal en het moet sneller,
		
anders en beter. Minder vergunningen en meer algemene regels, slechts één keer uw gegevens
		
aanleveren en bij voorkeur alles digitaal. De overheid denkt met u mee en is 24 uur per dag
		
bereikbaar. We geven bedrijven de ruimte en hélpen onze bewoners.
9. Vertrouwen in de jeugd
		
De jeugd is onze toekomst. Er komt een jeugdadviesraad die het gemeentebestuur gevraagd en
		
ongevraagd adviseert. (meer denken MET de jeugd over wat zij willen!). De jeugd heeft recht
		
op een veilige omgeving, om met plezier naar school te gaan, om mee te doen en op laagdrem		
pelige en snelle hulp indien deze nodig is.
10. Duurzame kansen benutten
		
Vier jaar vooruit plannen in de huidige wereld lukt niet, dus kansen die voorbij komen moe		
ten we benutten. Bedrijven die willen groeien, moeten we helpen, ons buitengebied geeft 		
		
behalve de primaire landbouw mogelijkheden voor nieuwe economie. Behoudt het goede en
		
aantrekkelijke in de kernen zoals de monumenten en dorpsgezichten waarbij de mooie 		
		
plekjes zoals pleinen gekoesterd worden. Bijv. via inzet van ambassadeurs. Duurzaamheid is
		
een containerbegrip en belangrijk. We geven onze gemeente door aan een nieuwe generatie
		
die ook moet kunnen leven in een schoon, veilig en gezond Drimmelen!
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3. De thema’s
3.1 Onze veiligheid
• De gemeente zorgt voor een veilige leefomgeving met inzet van politie en bewoners.
• Problemen als criminaliteit, ondermijning en drugsgebruik worden aangepakt.
• Ook de digitale veiligheid en privacy worden in en door de gemeente bewaakt.
• Passende inzet en signalering door onze BOA’s (verkeer, parkeren, afval, alcohol).
• Extra aandacht voor het tegengaan van mobiel bellen / appen in het verkeer.
• Wij zijn tegen de legalisatie van drugs en ondersteunen bijv. de Moedige Moeders.
• Een duidelijk zichtbare wijkagent, die in samenwerking met de gemeentelijke BOA bijdraagt aan een
positief veiligheidsgevoel en de naleving van regelgeving.
• Camerabewaking plaatsen waar dit bijdraagt aan het veiligheidsgevoel.
• Faciliteren en stimuleren van burgernet en vliegende brigades.
We leven in een (sterk) veranderende samenleving die vele kansen maar ook bedreigingen biedt. Achter
de schermen wordt steeds meer samengewerkt om (drugs)criminaliteit en ondermijning tegen te gaan. Zo
nodig wordt opgetreden door sluiting van een pand, intrekken van de vergunning of andere maatregelen.
Samen met onze bijzondere opsporingsambtenaren, Veilig Thuis, bewonersgroepen die via WhatsApp Alert
verdachte situaties opmerken en melden aan de aanwezige wijkagent houden we onze samenleving betrouwbaar en veilig. Bedrijven en (horeca)gelegenheden worden
periodiek gecontroleerd met aandacht voor overtredingen
en misstanden (zowel regels als fysiek).
De verkeersveiligheid kan altijd beter! Gedragsverandering is een lastig proces maar wel zinvol. Dus behoud van
het verkeersexamen op de lagere school inclusief oefenlessen naar de middelbare school. Meer aandacht voor
het tegengaan van mobiel bellen/appen in het verkeer en
veiliger gebruik van de weg door goede inrichting, niet te
hard rijden, richting aangeven en achteruit inparkeren.
Samen maken we de leefomgeving in Drimmelen veiliger
en ouderen hebben een voorbeeldfunctie.

opening fietspad Terheijden bredaseweg
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3.2 Onze dienstverlening
• De gemeente is er voor de bewoner en bedrijf in plaats van andersom.
• De vraag van onze klant is leidend (want de gemeente is er voor u).
• Brieven worden binnen maximaal vier (in plaats van zes) weken afgehandeld.
• 80% van de producten is digitaal beschikbaar maar fysiek contact blijft mogelijk!
• Jaarlijks terugkerende vergunningen, zoals evenementenvergunning en invalideparkeerkaart hoeven
slechts één keer aangevraagd te worden.
• Wij streven naar minder regels en 1 loket/contactpersoon voor al uw zaken.
• Betere be- en afhandeling van meldingen (die waardevol zijn).
• Duidelijke communicatie over actualiteit en beleid (bijv. de Omgevingswet).
• Een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Drimmelen (in het gemeentehuis).
• Gebruik data voor beleid en signalering van toekomstige ontwikkelingen.
• De gemeente is duidelijk en vriendelijk.
• Er komen dorpsontbijten om beter in gesprek met u te komen.
Goed contact en korte lijnen met de gemeente en inwoners maakt communicatie over aangeboden dienstverlening en mogelijkheden die onze gemeente Drimmelen biedt veel toegankelijker en makkelijker hanteerbaar.
Bewoners weten wat er speelt, zijn onze ogen en oren en de beste (en goedkoopste) adviseurs voor onze totale
leefomgeving. Luister naar elkaar om samen te werken, te bouwen en op te lossen. Verbindt en ga ‘Samen aan
de Slag’, een startsubsidie om wensen en ideeën van bewoners of bewonersgroepen mogelijk te maken. De
website is een open boek.
Lijst Harry Bakker is gemakkelijk benaderbaar en voorstander van samenwerking met andere gemeenten.
Samenwerking met de gemeente Geertruidenberg gebeurt nu al frequent; Oosterhout, Moerdijk en Breda zijn
ook buren. Drimmelen blijft een zelfstandige gemeente.
Op het niveau van de Amerstreekgemeenten en de regio West-Brabant (19 ) zetten wij onze kracht in om
voor de komende jaren de vele taken die de gemeente heeft, zoals jeugdzorg en participatiewet, goed uit te
voeren met een duidelijk en vriendelijk eigen beleid. Met extra inzet worden de kansen benut: moet kunnen!
(in plaats van ja, mits of nee, tenzij).
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3.3 Onze openbare ruimte
• Herinrichting en onderhoud openbare ruimte in overleg met bewoners
(o.a. Kiemkracht en bewonersgroepen) .
• Het kwaliteitsniveau van het wegen- en groenonderhoud verbeteren met meer duurzaamheid
en biodiversiteit (minder tegels, meer groen en planten/bloemen).
• De inrichting van wijken en straten duurzaam veilig maken: geen hangplekken, wel goed hang- en
sluitwerk en adequate verlichting met indien nodig camera’s (station).
• Veiligere fietspaden/-stroken, ook naar de scholen, die beter verlicht worden en bij gladheid met
hoge prioriteit gestrooid worden (o.a. Brandestraaat, Lageweg, Bredaseweg).
• Ontwikkelen van openbaar groen op gemeentelijke gronden, bijv. bos bij Brandestraat.
• Extra aandacht voor toegankelijkheid en veilige, vlakke voetpaden (ook asfalt).
• Meer recreatieve fietspaden in het buitengebied (langs de spoorlijn, ri de Amerweg).
• Kernen ontlasten van zwaar verkeer door spreiding, regulering en omleiding.
• De buurt kan opgevrolijkt worden door initiatieven van burgers en de gemeente.
Er kan integraler, effectiever en efficiënter samengewerkt worden. Het kwaliteitsplan openbare ruimte is
noodzakelijk om meer duidelijkheid te scheppen bij uitvoering van huidig en toekomstig onderhoud en (her)
inrichting van wijken. Uw melding wordt gezien als gratis advies en wordt professioneel naar u teruggekoppeld.
Wij willen meer groen met een hogere kwaliteit aan biodiversiteit. Een bos planten en daarin o.a. bomen
adopteren brengt saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Verbindt jeugd en ouderen hiermee zodat kennis weer doorgegeven wordt.
Toename van (zwaar) verkeer in Zwaluwe moet opgelost worden. De provinciale weg N285 gedeeltelijk openstellen voor landbouwverkeer ontlast Wagenberg en Terheijden. Er komt een vrachtwagenverbod voor zwaar
verkeer, niet zijnde bestemmingsverkeer door de kernen.
We leggen breedbandinternet aan in heel Drimmelen, noodzakelijk om in de toekomst een adequaat dataverkeer te hebben, zeker nu al voor de zorg- en agrarische sector. Wij vinden het van belang dat er een 100%
dekkend netwerk is. Ook in gebieden waar het voor exploitanten niet rendabel is.
Voor toekomstige initiatieven zoals de vliegende auto (veilig én nuttig) hebben wij extra aandacht.
Met het nieuwe water- en rioleringsplan spelen we in op de toekomstige weersituatie (meer piekregen met
hoge intensiteit) en combineren verkeer of aanleg woningen met goede riolering (voor bui 9). Ook in uw tuin
en het gemeentelijk groen gaan we meer natuurlijke opvang mogelijk maken, zodat ook de beleving aantrekkelijker wordt, de biodiversiteit toeneemt en de temperatuur stabiel blijft.
Ter voorkoming van de plastic soep plaatsen we in de havens plastic-stofzuigers (Seabin, Almere).
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken in de openbare ruimte en verdienen daarbij
naast respect van de omgeving ook een goede begeleiding.
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3.4 Onze woonomgeving
• Bouwen van betaalbare, duurzame en levensloopbestendige woningen in alle kernen.
• Combinatie bouw en zorg, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
• Verruiming mogelijkheden in het buitengebied, in het bijzonder voor recreatieve en toeristische
activiteiten, hobbymatige activiteiten en de bouw van carnavalswagens.
• De door ons geïnitieerde starters- en blijverslening blijven zolang dit noodzakelijk is.
• Het open agrarisch gebied blijft primair bestemd voor landbouw met VABbeleid.
• Afvalinzameling op maat met passende frequentie en lage tarieven; grijze bak < € 10.
• Wij stimuleren initiatieven voor zonneweides, water/aardwarmte en zorgen voor een goede
verdeling van inkomsten van de windmolens en garanties voor het afbreken als ze niet meer 		
nodig zijn.
Duurzaamheid en energiebesparing zijn belangrijke thema’s waar Lijst Harry Bakker invulling aan wil blijven geven. Samen met andere partijen, waaronder Duurzaam Drimmelen, Kiemkracht en het Traais Energie
Collectief (TEC) gaan we de intentieverklaring duurzaamheid 21 januari 2014 uitvoeren. Een meer circulaire
economie met gebruik van secundaire grondstoffen is noodzakelijk voor de toekomst! De gemeente zal ook
het goede voorbeeld geven: duurzaam onkruidbeheer, een duurzaam wagenpark, fietsvriendelijke inrichting en de plaatsing van een energiezonnebloem in elke kern, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en
bijvoorbeeld in een weiland (zonneweide). Combineer hierbij slim, denk bijvoorbeeld aan zonneweide met
wandelpark en een vis- of ijsvijver.

artist impression door Mothership

“Zonnebloem” zonnepanelen

Een goede woonkwaliteit is nodig voor het behoud van onze eigen inwoners en bedrijven en ook voor het
aantrekken van nieuwe aanwas. Vooral in Wagenberg, Drimmelen en Hooge Zwaluwe is dit van groot belang. Voor de levensvatbaarheid van winkels, scholen en verenigingen is het aantal inwoners en dus (kleine)
woningen essentieel. Voor jonge gezinnen is goede en betaalbare kinderopvang een must. Profileer Drimmelen dan ook als prettige woongemeente met volop faciliteiten en grote steden dichtbij. Goed vervoer is
hierbij belangrijk en het openbaar vervoer moet verbeterd en aangevuld worden (door bijvoorbeeld een idee
als “automaatjes” van de ANWB, waarbij mensen meer met elkaar mee kunnen rijden en elkaar helpen om
ergens te komen).
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Tiny House /The
boxSystem Segeren
van Gilslaan

De bestemmingsplannen van de kernen zijn op orde en er zijn veel overbodige regels en procedures geschrapt. De uitrol van glasvezel in het buitengebied krijgt zijn beslag. In het bestemmingsplan buitengebied
is, om verpaupering tegen te gaan en een daadwerkelijk impuls te geven aan toerisme en recreatie, een verruiming van de regels noodzakelijk. De mogelijkheid tot bouw van carnavalswagens in onze gemeente moet
blijven. Ook (startende) bedrijven moeten bij een landschappelijke en milieu hygiënische inpasbaarheid niet
beperkt worden in hun ontwikkelingen, maar geholpen worden door de overheid.
Primair blijft het open agrarisch A1-gebied bestemd voor de landbouw.
Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is van groot belang voor de vitaliteit en leefbaarheid in onze dorpskernen. Dit kan samen ontwikkeld worden met het VPD, BND en ZLTO Drimmelen.
Onze gemeente profileert zich als blauwgroene toeristische gemeente in de regio en verder.
We zijn “Voortuin van de Biesbosch” en achtertuin van Breda. Deze laatste kwaliteitsverbinding kan meer
worden benut, net als de potentie van de rivier de Mark en het Markkanaal.
De havens van Drimmelen moeten samen met de ondernemers in het gebied dusdanig ingericht worden
dat het prettig is om hier langer te verblijven. Diversiteit in activiteiten is eveneens noodzakelijk. De kleine
campings, B&B’ s en hotels, de twee openluchtzwembaden, een recreatieparadijs, het Legomuseum, het open
polderlandschap met markante gebouwen, het fiets- en wandelnetwerk en de directe omgeving met bossen
en steden maken onze gemeente tot een parel en dat moet beter gepromoot worden.

Kleine Schans Terheijden
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3.5 Ons zorgbeleid (zorg, preventie, armoede, participatie, scholen)
• We verlenen zorg op maat in samenspraak met zorgbehoevenden, familie, professionals en het
(vrijwilligers)netwerk.
• Mensen die thuis wonen, krijgen hulp in de huishouding (geen ‘zorgval’ bij WLZ indicatie).
• Optimaal gebruik maken van diensten van lokale partijen als SWO, Surplus, huisartsen,
ouderenorganisaties en lokale adviesorganen.
• Investeren in preventieve maatregelen: liefst thuis of via dagbesteding.
• Bij zorg geldt: één gezin, één regisseur, één plan, maar wel tijdig en passend.
• Preventie en vroegtijdige bewustwording voor minimaliseren alcohol en drugsgebruik.
• Jeugdzorg met een veilige signalerende hulpverlening zonder wachtlijsten.
• Medisch onderzoek faciliteren in/dicht bij de kernen zodat de mensen echt gaan.
• Uitkeringsgerechtigden verrichten een tegenprestatie voor hun uitkering.
• Het voorkomen van eenzaamheid en het voorkomen van kindermishandeling heeft een hoge
prioriteit; in deze thema’s wordt extra geïnvesteerd.
• In ieder dorp een ontmoetingsruimte met activiteiten voorkomt eenzaamheid en levert
gezelligheid.
• Mensen met een achterstand op/afstand tot de arbeidsmarkt moeten kunnen werken.
• Schuldhulp- en armoedebestrijding met preventie en ondersteuning (eigen regie).
De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van zorg, jeugdzorg en het aan werk helpen van mensen
(incl. arbeid beperkten). De gemeente is verantwoordelijk maar krijgt hiervoor steeds minder geld. Mensen
die de zorg en de begeleiding echt nodig hebben, mogen van deze bezuiniging niet de dupe worden. Het is
dus zaak de zorg blijvend efficiënter en doelgerichter te organiseren en overbodige bureaucratie en managementlagen weg te halen. Nog beter afstemmen met een goede regie levert resultaat. In het woud van (landelijke) regels staat de zorgbehoevende op nr. 1! De gemeente zal meer beschutte werkplekken realiseren voor
kansarmen. Dat is haar taak, nee dat is haar plicht.
Veel mantelzorgers verzorgen met toewijding hun familie en naasten. Jonge en oudere inwoners ontmoeten
elkaar om eenzaamheid te voorkomen. Lijst Harry Bakker stimuleert initiatieven waarmee de kracht van de
mensen en hun sociale netwerken nog beter benut kan worden. Digitale netwerken zoals het VIP van SWO
bieden daarvoor mooie mogelijkheden.

Zorgcentrum De Wijngaerd, Made

11
Verkiezingsprogramma 2018-2022 van uw lokale partij Lijst Harry Bakker in de gemeente Drimmelen.

Lijst Harry Bakker

Sociale en financiële draagkracht zijn belangrijke ijkpunten. We kijken dus eerst naar wat mensen zelf kunnen oplossen. Indien meer professionele zorg nodig is wordt beoordeeld wat men zelf kan en dat wordt
aangevuld met wat nog nodig is. Lijst Harry Bakker gaat voor Zorg op Maat, want elke Drimmelenaar is
uniek. Wij willen daarom sociale wijkteams waarin welzijn, zorg, jeugdzorg (met centra voor jeugd en gezin)
en sociale zaken een logische plek hebben en deze zaken op elkaar zijn afgestemd. Zij stimuleren ook het
inschakelen van hulp uit de directe omgeving van de cliënt waarin de wijkverpleegkundige een belangrijke
rol speelt. Zorgverlening blijft een combinatie tussen: zelf doen, ondersteuning door familie, ondersteuning
door vrijwilligers en professionele hulp. De Wijngaerd, het Antonius Abt en de Ganshoek blijven een warme
huiskamer voor meerdere ouderen met bijv. beleefTV of een Tovertafel. De goede zorg voor iedereen blijft in
Drimmelen.
Preventie is zeer belangrijk voor de armoedebestrijding, maar ook de signalering vanuit het brede netwerk
(familie/vrienden, vereniging, kerk, school of medisch). Direct en fysiek ondersteunen van kinderen helpt
het hele gezin vooruit en biedt weer optimisme en kansen voor de toekomst. Bij de schuldhulpverlening vindt
tijdige inschakeling van de budgetcoach plaats en willen we sociale aflossing met een lage rente.
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3.6 Onze cultuur (cultuur, sport, meedoen, geluk, ontmoeten)
• Voor ieder kind is er toekomstgericht goed onderwijs met goede opvang.
• Aandacht voor laaggeletterdheid, onderwijs voor statushouders en ouderengym.
• Koester tradities, van molen tot museum, van carnaval tot dijklint.
• De gemeente stimuleert en ondersteunt culturele en sportieve evenementen.
• Er is een kwalitatief goed sportaanbod (Street League op “Johan Cruyff Courts”).
• De twee zwembaden worden toekomstgericht ontwikkeld, inclusief “natte” gymlessen.
• De buurtsportcoach wordt naast sport ook ingezet voor het leggen van verbindingen.
• De social sofa van Lage Zwaluwe verdient navolging in iedere kern.
De Lijst Harry Bakker vindt dat iedereen het verdient zelf alle mogelijkheden te krijgen om zich te kunnen
ontplooien. Een optimale ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt. Kinderen met een leerachterstand
dienen zo veel mogelijk regulier onderwijs te kunnen volgen. Er dient samenhang te zijn tussen kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs met een belangrijke, beslissende stem voor de ouder(s). Een
adequaat leerlingenvervoer is ook een belangrijk hulpmiddel. We willen voorbereid zijn op onderwijs voor
statushouders. Laaggeletterdheid moet via het netwerk meer aandacht krijgen en door cursus of praatgroep
worden bestreden.
Drimmelen is een bruisende gemeente, waar ieder dorp haar eigen evenementen en kwaliteiten heeft. Als we
het over cultuur hebben, praten we over cultuur in alle soorten en maten. Van genieten van een voorstelling
in één van onze buurthuizen, naar de bibliotheek gaan of de lokale omroep tot het bezoeken van een evenement, molen of museum. Ook het genieten van onze historische dijklinten behoort tot de culturele kwaliteit
van onze gemeente. Continuering van het huidige beleid is hierbij het uitgangspunt van Lijst Harry Bakker.
Alles wat nodig is om een carnavalsoptocht en het bouwen van carnavalswagens te continueren zullen wij
stimuleren.
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Sport is van groot belang voor de gezondheid, maar ook voor de saamhorigheid en de sociale ontwikkeling.
Lijst Harry Bakker wil mensen zoveel mogelijk laten sporten. We richten ons specifiek op de jeugd en ouderen, maar ook de andere doelgroepen mogen niet ontbreken. Het aanbod van sport wordt vooral verzorgd
door verenigingen, die veelal met een gemeentelijke subsidiebijdrage deze taak goed invullen. Ook de buurtsportcoaches zijn belangrijk om Drimmelen in gezonde beweging te krijgen. Een goede basis voor de jeugd is
hierbij belangrijk en wij zien graag een Drimmelense variant voor Jongeren op gezond gewicht.

opening trapveldje Terheijden

Lijst Harry Bakker richt zich vooral op de breedtesport. Lokale en bovenlokale sportevenementen zijn
belangrijk voor onze gemeente. Sporttoernooien. motorcross, powerweekend, mountainbiketoertochten,
wandeltochten, de wielerrondes, vaar- en roeiwedstrijden, triatlons en hardloopevenementen geven onze
gemeente een sportieve uitstraling en trekken veel publiek.
Er komen bredere exploitatiemogelijkheden (klimparadijs/sportschool, hondentraining) voor de terreinen
van de Randoet en het Puzzelbad voor de komende 25 jaar (Obstaclerun en sportschool). Hier moeten kansen benut worden, lokale ondernemers zijn enthousiast. De beide zwembaden worden energieneutraal met
continuering van de natte gymlessen en hun sociale positie in de samenleving.
We ontwikkelen en stimuleren natuurlijke en duurzame speeltoestellen (Plons en Ploeter speeltuinen).
Groente(school)tuintjes en kinderboerderij geven kinderen meer uitdaging en plezier.
Zo’n 1 op de 4 inwoners is lid van een sportvereniging in onze gemeente en daar zijn we trots op. Deze
verenigingen leveren op deze manier een hele belangrijke bijdrage aan het geluk en de verbinding van onze
inwoners. Veel verenigingen hebben een sportaccommodatie (deels) in eigendom. We zien dat een aantal
accommodaties qua kwaliteit achteruit gaan terwijl de sporters/leden wel steeds meer kwaliteit verwachten.
Indien de gemeente eigenaar is van kleedkamers bij een sportcomplex betaalt de club een vergoeding hiervoor. Op deze wijze zijn de mooie kleedkamers bij Madese Boys gefinancierd. Als de club eigenaar is van de
kleedkamers ontvangt zij van de gemeente dezelfde vergoeding, die dan bedoeld is voor onderhoud. Nieuwbouw of renovatie is aanzienlijk duurder. Veel kleedruimtes zijn in jaren 60 en 70 aangelegd dus gedateerd en
soms zelfs minder hygiënisch. Dit willen wij als Lijst Harry Bakker niet. Zeker niet als de sportaccommodatie
een steeds belangrijkere plaats wordt. Daarom willen wij de regeling van Madese Boys weer activeren voor
andere verenigingen zodat er gesport kan worden op een goed niveau. Wij willen dit in 2018 nader uitwerken
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en hiervoor budget ter beschikking stellen in een fonds Samen investeren in sport. Uiteraard met de randvoorwaarden duurzaam en toegankelijk.

kleedruimte sportvereniging

De Lijst Harry Bakker omarmt initiatieven als Goeie Kost, Kiemkracht en buurtverenigingen die streven naar
een beter leefklimaat voor de mensen van Drimmelen. Een voorbeeld hiervan is de zandbak van SAM.
Gezondheid en geluk zijn het belangrijkst voor de meeste mensen. Op gezondheid sturen we al jaren, terwijl
het nog geen issue in de gemeente Drimmelen is hoe we het geluk van onze inwoners kunnen verhogen of ze
hierbij kunnen helpen. Binnen alle thema’s zal getoetst moeten worden wat het bijdraagt aan het geluk van
onze mensen. Daarnaast zal er een aantal “geluksplekken” aangelegd gaan worden. We zullen deze ontdekkingstocht naar meer geluk samen met onze burgers oppakken. Inspirerende voorbeelden kunnen zijn: een
bloemetjesveld, de huldiging van de sportkampioenen, een ontmoetingsruimte, een social sofa, appels voor
de kinderen uit het eigen schoolmoestuintje of minder regels voor ondernemers.

Social Sofa, Lage Zwaluwe
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3.7 Onze financiën
• Drimmelen is een gezonde gemeente met voldoende middelen.
• Reserves aanwenden voor achterstallig onderhoud en incidentele investeringen.
• Effectiever en efficiënter werkende ambtelijke organisatie.
• Inzetten op het actief verwerven van Europese, landelijke en provinciale subsidies.
• OZB alleen corrigeren voor inflatie en mogelijk koppelen aan energielabel.
• Betere bezetting en beter beheer van onze gebouwen.
• Bij investeringen naar het totale kostenplaatje kijken i.p.v. alleen aanschafkosten.
• Alle beslissingen zijn gebaseerd op duurzame uitgangspunten.
• Geld dat over blijft van de begroting wordt teruggegeven aan onze inwoners.
Drimmelen heeft geen schulden meer en een laag risicoprofiel. Inkomsten en uitgaven moeten ook in de
toekomst in evenwicht zijn. Als we ergens meer geld aan willen uitgeven betekent dat minder geld voor een
andere begrotingspost of dat we moeten zorgen voor meer inkomsten. De afgelopen bestuursperiode heeft
Lijst Harry Bakker al goede stappen in die richting gezet.
We willen dat er nog effectiever en efficiënter gewerkt gaat worden door de medewerkers van de gemeente zo
goed mogelijk in te zetten. Zo benutten we, met privacy en dataveiligheid, optimaal de digitale mogelijkheden voor de interactie van onze klanten en inwoners. We kopen bij voorkeur lokaal en duurzaam in bij onze
eigen bedrijven in de gemeente met een transparant proces.
Door inzet van reserves zal een betere balans tussen structurele en incidentele inkomsten en uitgaven komen. Geld dat bij de jaarrekening over is gaat terug naar onze inwoners. De Lijst Harry Bakker vindt het niet
verantwoord om de OZB extra te verhogen of te verlagen, behalve dan een systematische inflatiecorrectie.
De hoogte koppelen aan een energielabel is ons streven. De hondenbelasting blijft afgeschaft, want het hebben van honden leidt tot sociaal contact, controle op straat en meer beweging. Wel streng(er) toezien op de
opruimplicht. Leges zijn niet meer dan kostendekkend, de toeristenbelasting wordt besteed voor het toerisme
en voor goede initiatieven is er geld beschikbaar (potje geluk). Samen werken aan een gezonde gemeente:
Moet kunnen!
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4. Onze dorpen
Lijst Harry Bakker is trots op de gehele gemeente Drimmelen, de kernen en het buitengebied.
Door inzet van alle inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen wensen wij dat dit ook voor de toekomst geldt. We hebben elkaar hard nodig om die onderlinge saamhorigheid te verbeteren en samen dingen
op te pakken.

Tractors By Night

Drimmelen
1. Toeristisch-recreatief ontwikkelen met attractiviteit en kwaliteit van de jachthavens.
2. Stimuleren van ondernemerschap in Drimmelen (havengebied).
3. Faciliteren van de Biesbosch beleving met extra aandacht voor 2021 (600 jaar na ontstaan).
4. Faciliteren/opzetten thematische weekendmarkt in zomerseizoen.
5. Verkeers- en parkeerproblematiek oplossen .
6. Woningen realiseren in het dorp met uitbreiding speelgelegenheid voor jeugd.
7. Inrichten van museum met attributen vanuit Zwaluws Erfgoed (Willem Snickerieme),
Zwarte Schuur Biesbosch.
8. Verplaatsing van het oorlogsmonument naar geschikte plek (richting Herengracht).
9. Het fiets/wandel Beverpad doortrekken tot aan de haven.
10. Beter vervoer vanuit Made/station Lage Zwaluwe naar Drimmelen, ook voor de toerist.
11. Uitkijktoren opgebouwd met woningen of hotel in het centrum van de haven.
Hooge Zwaluwe
1. Extra (starters)woningen bouwen.
2. Behoud van ontmoetingsplaats ‘Langstraat’.
3. Continuering en faciliteiten Ontmoetingscentrum ‘Zonzeel’.
4. Faciliteren bedrijfsuitbreiding vervoersbedrijf in verband met behoud werkgelegenheid.
5. Openbaar vervoer in weekend van en naar NS Lage Zwaluwe en andere kernen (met aansluiting).
6. Verkeersoplossing voor de Zoutendijk, al dan niet in combinatie met een rondweg.
7. Ontlasting van de kern van doorgaand en zwaar verkeer met aandacht voor de fietsersveiligheid.
8. Reconstructie wegen/riolering Margrietstraat en Julianastraat.
9. Aanleggen van speelweide en pluktuinen.
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Lage Zwaluwe
1. De winkelstrip aan de Nieuwstraat aantrekkelijker maken.
2. Ontwikkeling haven Lage Zwaluwe (recreatie en bedrijvigheid) door (lokale) ondernemers .
3. Openbaar vervoer in weekend van en naar NS Lage Zwaluwe en andere kernen (met aansluiting).
4. Pontverbinding Lage Zwaluwe-Biesbosch verder ontwikkelen (parkeren, sanitair en horeca).
5. Versnellen ontwikkelingen Degaterrein en omgeving.
6. Lage Zwaluwe-West fasegewijs realiseren met aandacht voor diverse woningen en koop/huur.
7. Ontlasting van de kern van doorgaand en zwaar verkeer.
8. Ontsluiting, parkeergelegenheid en veiligheid borgen bij het NS station.
9. Behoud van het hart van Den Domp als ontmoetings- en activiteitenruimte voor het hele dorp.
10. Aanpakken riolering en bestrating Vijverstraat en veilige inrichting Onderstraat i.v.m. school.
Made
1. Versnelling uitvoeren centrumplan met onder andere bewoners, verenigingen, ondernemers en
bouwbedrijf.
2. De Markstraat opnieuw inrichten: duurzaam, veilig, toegankelijk en gezellig, bijvoorbeeld fontein
of waterplaats op het Molenplein à la de Bedriegertjes.
3. Zaterdagweekmarkt met bij voorkeur lokale en duurzame producten op een plein.
4. Braakliggende terreinen bebouwen, dan wel inrichten voor tijdelijke natuur of park.
5. Multifunctioneel gebruik zwembad De Randoet stimuleren.
6. Buurtbus 222 en 224 blijven faciliteren.
7. Ontwikkelen van herinneringenbos langs de Brandestraat.
8. Behoud Goederenbank.
9. Reconstructie riolering en weg Boerenhoekstraat.
Terheijden
1. Ontwikkeling toeristisch attractieve haven in samenwerking met de watersportvereniging.
2. Landtong naar de Schans vervangen door een mooie ophaalbrug (toegankelijk, waterkwaliteit).
3. Herinrichting Molenstraat-Raadhuisstraat-Hoofdstraat ( accent veilig verkeer centrumgebied
en prettig verblijfsgebied).
4. Stimuleren woningbouwprojecten E-veld, Markstraat en overige plaatsen.
5. Drempel bij Hoofdstraat 100-102 weg en meer bankjes in het dorp (bijv. bij Antonius Abt).
6. Buurtbus 222, Terheijden-Wagenberg-Made-bedrijventerrein Oosterhout faciliteren.
7. Multifunctioneel gebruik van zwembad Het Puzzelbad stimuleren met de Vrienden van.
8. (Voorbereiden) reconstructie verkeersveilige Zeggelaan.
9. Reconstructie Huijgenstraat, Brabantstraat en Van Goorstraat (riolering en/of wegen).
Wagenberg
1. Samen met de Dorpsraad invulling geven aan ‘Wagenberg ontmoet’ zodat Plexat het centrale
middelpunt blijft .
2. Het ‘Van den Elsenplein’ wordt zo goed mogelijk gebruikt voor groen, kermis, spelen en kunst.
3. Continue faciliteren van woningbouwprojecten uit visie ‘Vitaal Wagenberg’.
4. Parkeervoorzieningen en toegankelijkheid voor iedereen bij de put van Wagenberg realiseren.
5. Buurtbus 222, Terheijden-Wagenberg-Made-bedrijventerrein Oosterhout faciliteren.
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Buurtbus 222

Blauwe Sluis, Helkant, Oud Drimmelen, Binnen-Moerdijk en deel Zevenbergschen Hoek
In deze buurtschappen worden de planologische mogelijkheden voor de percelen verruimd.
Gemengde functies als wonen, werken en toerisme kunnen hier door elkaar plaatsvinden. Extra
aandacht voor het verkeer met veilige fietspaden en aantrekkelijke voetpaden, een bankje met
afvalemmer zodat deze pareltjes aantrekkelijk blijven en uitdagen tot bezoek!

19
Verkiezingsprogramma 2018-2022 van uw lokale partij Lijst Harry Bakker in de gemeente Drimmelen.

Lijst Harry Bakker

5. Onze eerst eenentwintig kandidaten.
Onze partij heeft een grote achterban, een professioneel bestuur en enthousiaste kandidaten. Naast hun enthousiasme zijn ze kundig, weten wat er speelt en zijn ze leergierig. Het belangrijkste is dat ze een luisterend
oor hebben. Ze willen weten wat er speelt bij de inwoners. Onze eerste 20 kandidaten vormen een groep van
ervaren politici en nieuwkomers. Ze hebben diverse achtergronden, zijn jong of nog niet oud en wonen in
heel de gemeente Drimmelen.
Ze zijn klaar om zich samen met de fractie voor uw algemene belangen in te gaan zetten.
Harry Bakker is onze lijsttrekker en Jan-Willem Stoop is onze wethouderskandidaat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Harry Bakker (Terheijden, 55 jaar)
Loes van Zwieten (Hooge Zwaluwe, 63 jaar)
Femke Selders (Made, 40 jaar)
Loes Welten (Lage Zwaluwe, 21 jaar)
Ton de Bok (Made, 64 jaar)
Jan-Willem Stoop (Terheijden, 48 jaar)
Ton Verhoeve (Made, 73 jaar)
Riebert Verheugen (Made, 55 jaar)
Ankie van Wezel (Terheijden, 45 jaar)
Corrie Looman (Wagenberg, 29 jaar)
Wilma van Beurden, (Drimmelen, 54 jaar)
Jennifer Lambregts, (Zevenbergsen Hoek, 19 jaar)
Ingeborg Boutens, (Made, 40 jaar)
Hans van den Bersselaar, (Made, 53 jaar)
Iris Gijsen (Hooge Zwaluwe/Helkant, 23 jaar)
Stef van Bremen (Blauwe Sluis, 29 jaar)
Jurgen Peijs (Terheijden, 39 jaar)
Otte Strouken-Busink (Lage Zwaluwe, 57 jaar)
Hans de Groot (Made, 60 jaar)
Marcel Maan (Terheijden, 43 jaar)
René Schokker (Terheijden, 42 jaar)
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